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มหาวทิยาลยัพายพั 

30 ปี แห่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
มหาวทิยาลยัพายพั เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดจ้ดัตั้ง

ข้ึน โดยการรวมวทิยาลยัพระคริสตธรรม และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยัแมคคอร์มิค ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการจดัตั้งวทิยาลยัเอกชนของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ไดมี้มติตั้งช่ือ 
“วทิยาลยัพายพั” เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2514 จึงถือเอาวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ของทุกปี เป็นวนัคลา้ยวนั
สถาปนามหาวทิยาลยั วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคือ เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจา้ความเช่ือ ความ
ศรัทธาของมนุษยต่์อพระเจา้และความเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัของมนุษยชาติ และจะยดึมัน่ใน “สัจจะ – 
บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเห็นแจง้ในสัจจะแห่ง
ชีวติและเสริมสร้างทศันคติท่ีดีในการบริการรับใชส้ังคม 

มหาวทิยาลยัพายพัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสนบัสนุนนโยบายของชาติ ในการพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและการพฒันาเศรษฐกิจ โดยการพฒันาบุคคลใหมี้ความรู้ความสามารถในสาขาวชิาท่ี
ไดรั้บอนุมติัให้เปิดสอน ทั้งน้ีมหาวทิยาลยัพายพัไดด้ าเนินภารกิจหลกั 4 ประการคือ การผลิตบณัฑิต 
การคน้ควา้วิจยั การบริการทางวชิาการแก่สังคมและการทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ในปีแรกท่ีเร่ิมเปิด
ด าเนินการมีนกัศึกษา จ านวน 189 คน อาจารย ์ 31 คน เจา้หนา้ท่ีพนกังาน 10 คน เปิดสอนใน 8 
สาขาวชิา และเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2527 วทิยาลยัพายพั ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนประเภทเป็น
มหาวทิยาลยั นบัเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย 

มหาวทิยาลยัพายพั ไดด้ าเนินภารกิจดา้นการจดัการศึกษาจนกา้วเขา้สู้ปีท่ี 30 ปัจจุบนัเปิดสอน
หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลกัสูตรนานาชาติ จ  านวน 10 คณะ
วชิา รวม 28 สาขาวชิา ระดบัปริญญาโท 5 สาขาวชิา มีนกัศึกษารวมทั้งส้ิน 7,878 คน เป็นนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 7,498 คน ปริญญาโท 322 คน นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ ซ่ึงเปิดในปีการศึกษาน้ีเป็น
รุ่นแรก 32 คน นกัศึกษาชาวต่างประเทศโครงการไทยศึกษาโครงการพิเศษ โครงการสอนภาษาไทย
ระยะสั้น จ  านวน 89 คน มีอาจารยป์ระจ า 432 คน เป็นอาจารยช์าวต่างประเทศ 75 คน อาจารยพ์ิเศษ 49 
และมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน 335 คน  

นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัพายพัไดมี้การพฒันาคุณภาพทางดา้นวชิาการอยา่งต่อเน่ือง ในปี
การศึกษา 2546 น้ี ไดมี้การปรับปรรุงหลกัสูตนสาชาวชิาต่าง ๆ จ านวน 19 สาขาวชิาส่งเสริมให้
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คณาจารยผ์ลิตต าราและเอกสารประกอบการสอน มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการเรียนการสอน มี
การพฒันาการเรียนการสอนแบบ e-Learning มีความร่วมมือดา้นวชิาการกบัสถาบนัการศึกษาและ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เช่น มีการตกลงจดัตั้งศูนยว์จิยัร่วม Sino – Thai 
Research Center กบัสภาสังคมศาสตร์แห่งยนูนาน ตลอดจนมีการจดัประชุมนานาชาติ หลายคร้ัง อาทิ 
Asian Christian Faculty Fellowship (ACFF) คร้ังท่ี 1 , International Conference on Religion and 
Globalization และการประชุม International Partnership for Service – Learning เป็นตน้ 

ดา้นการพฒันาบุคคลาการ มหาวทิยาลยัพายพั มีนโยบายส่งเสริมใหบุ้คคลากรไปศึกษาต่อทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2546 มีบุคลากรลาศึกษาต่อรวมทั้งส้ิน 39 คน ศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโท 21 คน ระดบัปริญญาเอก 18 คน นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัพายพัไดส้นบัสนุนบุคลากร
เขา้ร่วมสัมมนาและเสนอผลงานทางดา้นวชิาการ เขา้ร่วมอบรมและดูงานท่ีหน่วยงานหรือสถาบนัต่าง ๆ 
จดัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีเพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้และประสบการณ์เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคมรวมทั้งวทิยาการและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัพายพัโดยส านกัประกนัคุณภาพการศึกษาไดท้  า
หนา้ท่ีพฒันากลไกของการประกนัคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวทิยาลยัเพื่อด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านกัรับรอง
มาตรฐานะและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและระดบัสากล 

ดา้นการวิจยั มหาวทิยาลยั     ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยท์   วจิยัเพื่อแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการปัจจุบนัมีผลงานท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ 175 เร่ือง และอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ 15 โครงการ ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีไดรั้บทุน
สนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัพายพั ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านกัง นกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.)    น กง น   ก   ก     น       ง           ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) เป็นตน้ 

ดา้นการบริการวชิาการแก่สังคม มหาวทิยาลยัพายพัมีหน่วยงานท่ีใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม 
อาทิ สถาบนัวจิยัและพฒันาสถาบนัชีวติวทิยา หอจดหมายเหตุ กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีได้
ด าเนินการเช่น โครงการเพื่อเด็กไทย โครงการสตรีศึกษา โครงการส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน นอกจากน้ี
คณะและภาควชิายงัจดัใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม เช่นใหค้วามรู้และค าปรึกษาดา้นกฎหมายแก่บุคคล
ทัว่ไป ใหบ้ริการส  งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน เป็นตน้ 
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ดา้นการทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัพายพัมีศูนยศิ์ลปวฒันธรรมท่ีท าหนา้ท่ีศึกษาคา้
ควา้ อนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมท่ีท าหนา้ท่ีศึกษาคน้ควา้ อนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินและของชาติ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดจ้ดัข้ึน เช่นการเก็บรวบรวมท าเนียบนกัดนตรีพื้นบา้น
ลา้นนาจดัโครงการร้อยกรองท านองไทย เป็นตน้ อีกทั้งมีการแลกเปล่ียนวฒันธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปล่ียนและฝึกปฏิบติัดนตรีพื้นบา้นลา้นนาและดนตรีอีสานโครงการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งมหาวทิยาลยัพายพักบั Senzoku Gakuen Junior College  

ดา้นการพฒันาอาคารสถานท่ี มหาวทิยาลยัพายพั มีการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
การเรียนการสอนใหท้นัสมยัและเพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษาอยูเ่สมอ ซ่ึงนอกจากจะมีการปรับปรุง
อาคารเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ยงัไดมี้การจดัสร้างอาคารเรียนรวมหลงัใหม่ของภาควชิานิเทศศาสตร์ท่ีเสร็จ
สมบูรณ์เรียบร้อย พร้อมทั้งด าเนินการก่อสร้างอาคารส านกัหอสมุดหลงัใหม่ท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จใน
เดือนสิงหาคม 2547  และในปี พ.ศ. 2547 น้ี ยงัมีโครงการก่อสร้างอาคารหลงัใหม่อีกหลายโครงการ อนั
ไดแ้ก่ อาคาร International House หรืออาคารท่ีพกัอาจารยแ์ละนกัศึกษานานาชาติ, อาคารเรียนรวมคณะ
นิติศาสตร์ และอาคารหอพกันกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

มหาวทิยาลยัพายพั ตระหนกัอยูเ่สมอวา่บุคคลท่ีมีคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคมจะมีความ
พร้อมดา้นวชิาการเพียงประการเดียวไม่ได ้ หากแต่บุคคลนั้นตอ้งถึงพร้อมดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม 
จึงจะสามารถยงัความเจริญกา้วหนา้และสันติสุขใหเ้กิดแก่โลกได ้ มหาวทิยาลยัจึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายศาสน
ศึกษาและเสริมสัมพนัธ์ข้ึน ท าหนา้ท่ีในการอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา
และบุคลากรของมหาวทิยาลยั โดยผา่นกิจกรรมส าคญั ๆ เช่น การจดัประชุมใหญ่ (Assembly) , 
กิจกรรมพากนัมาหาความหมายและกิจกรรมมุ่งสู่โลกกวา้ง 

ตลอดระยะเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา มหาวทิยาลยัพายพัไดผ้ลิตบณัฑิตออกไปรับใชส้ังคมกระจายอยู่
ทัว่ทุกภูมิภาพของประเทศ จ านวน 21,048 คน ซ่ึงบณัฑิตของมหาวทิยาลยัพายพัไดมี้ส่วนร่วมในการ
สร้างสรรคแ์ละเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติตลอดมา 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 72 ฉบบัท่ี 644 กมุภาพนัธ์ 2004, หนา้ 33-35. 


